
Vatten- och avloppstaxa
för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
att gälla fr. o. m. 2023-01-01

Antagen av kommunfullmäktige 2022-09-06, § 121

Förvaltningen av den allmänna VA-anläggningen handhas av
tekniska avdelningen.

§ 1 För att täcka kostnader för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar skall ägare av fastighet inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.

§ 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter  (engångsavgifter) och 
brukningsavgifter  (periodiska avgifter).

§ 3 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet , annan fastighet  och 
obebyggd fastighet .

Bostadsfastighet  är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd eller , enligt beviljat bygglov, avses att bebyggas för bostads-
ändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande
avses att bebyggas för ändamål som:

Kontor Förvaltning
Butiker Utställningslokaler
Hotell Restauranger
Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård

Annan fastighet  är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller , enligt beviljat bygglov, avses att bebyggas för annat
ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet  är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för
bebyggande men ännu ej bebyggts.

§ 4 4.1  Avgiftskyldighet föreligger för nedan angivna ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift
V Vattenförsörjning JA JA



S Spillvattenavlopp JA JA
Df Dag-och dränvatten- JA NEJ

avlopp från fastighet
Dg Dagvattenavlopp NEJ NEJ

från allmän platsmark
4.2  Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
tekniska avdelningen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och under-
rättat fastighetsägaren därom.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3  Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt
när avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Lagstadgad moms ingår i avgifterna.

§ 5 5.1  För bostadsfastighet  och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall 
anläggningsavgift, vid avgiftsskyldighet för samtliga ändamål, utgå med:

a) Hus för bostadsändamål: avgift per fastighet 50 000

b) Tilläggsavgift för varje lägenhet utöver den första: 11 250
avgift per lägenhet

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamålen, se § 8.

5.2  Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som tekniska avdelningen 
godkänner.

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet, som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas
varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard
SS 02 10 52 som en lägenhet.

5.3  Framdrages ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter skall erläggas avgift enligt 5.1 a.

5.4  Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 b för varje
tillkommande lägenhet.

§ 6 6.1  För annan fastighet  skall anläggningsavgift, vid avgiftsskyldighet
för samtliga ändamål, utgå med:

a) Avgift per fastighet 50 000



b) Avgift för kvm byggyta 25

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 angivna ändamålen, se § 8.

6.2  Framdrages ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt  6.1 a.

6.3  Ökas byggytan skall tillkommande avgift utgå enligt  6.1 b.

6.4  Ytan definieras som den sammanlagda ytan av samtliga våningsplan
inkl. källarvåning som i varje våningsplan begränsas av omgivande 
ytterväggars utsidor.

§ 7 7.1  För obebyggd fastighet  skall erläggas avgift enligt 5.1 a och 6.1 a. 

7.2  Bebyggs obebyggd fastighet erläggs resterande avgifter enligt §§ 5 - 6.

§ 8 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 angivna ändamålen,
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgift för framdragen servisledning:

- en ledning 45% av avgift enligt §§ 5 - 6.
- två ledningar 80% av avgift enligt §§ 5 - 6.
- tre ledningar 100% av avgift enligt §§ 5 - 6.

Avgifterna är uttryckta i % av full avgift.

§ 9 Avgifter enligt §§ 5 - 6 är baserade på indextalet 284,4 (augusti 2006) i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har tekniska 
avdelningen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare
än en gång per år.

§ 10 10.1  Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift eller är, på grund 
av bebyggelsens lokalisering, terräng- eller markförhållanden eller andra
omständigheter, kostnaden för att bereda viss eller vissa fastigheter möjlighet
att bruka anläggningen avsevärt högre än för fastigheter inom verksamhets-
området i allmänhet, äger tekniska avdelningen rätt att träffa avtal om
avgiftens storlek.

10.2  Erfordras vid anslutning av fastighet till den allmänna anläggningen
särskild anordning, såsom pumpanläggning, äger tekniska avdelningen 
med stöd av ovan angivet lagrum, rätt att träffa avtal om ersättningens
storlek.

§ 11 11.1  Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges
i räkning.



11.2  Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 
skulle ha skett.

§ 12 12.1  Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras istället för och
och i annat läge än den befintliga och tekniska avdelningen efter ansökan
medger detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta, dels den nya servis-
ledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagande av den
tidigare servisledningens allmänna del.

12.2  Finner tekniska avdelningen det påkallat att utföra ny servisledning
istället för och i annat läge än den befintliga, är tekniska avdelningen
skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnader för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

§ 13 Till kommunstyrelsen delegeras att bestämma anläggningsavgift som inte
regleras av ovanstående taxa.

BRUKNINGSAVGIFTER

Lagstadgad moms ingår i avgifterna.

§ 14 14.1  För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Taxa 11 Vatten och spillavlopp med mätare

A. Grundavgift
Mätarstorlek, qn (m³/h) Avgift kr

2,5 4 219
5,0 8 437
6,0 10 126

10,0 16 874
12,0 20 251
15,0 25 311
20,0 33 748

B. Tilläggsavgift
Per år och varje lägenhet
utöver den första 1 348

C. Förbrukningsavgift
Per kubikmeter levererat vatten 26,13



Taxa 12 Vatten och spillavlopp utan mätare

A. Grundavgift 8 437

B. Tilläggsavgift
Per år och varje lägenhet
utöver den första 2 695

C. Förbrukningsavgift (schablonbelopp) 3 922

Taxa 13 Vatten med mätare

A. Grundavgift
Mätarstorlek, qn (m³/h) Avgift kr

2,5 2 536
5,0 5 066
6,0 6 078

10,0 10 126
15,0 15 191
20,0 20 251

B. Tilläggsavgift
Per år och varje lägenhet
utöver den första 809

C. Förbrukningsavgift
Per kubikmeter levererat vatten 13,75

Taxa 14 Vatten utan mätare

A. Grundavgift 5 071



B. Tilläggsavgift
Per år och varje lägenhet
utöver den första 1 617

C. Förbrukningsavgift (schablonbelopp) 2 063

Taxa 15 Spillavlopp utan mätare

A. Grundavgift 2 536

B. Tilläggsavgift
Per år och varje lägenhet
utöver den första 809

C. Förbrukningsavgift (schablonbelopp) 1 857

14.2  För s.k. byggvatten erläggs brukningsavgift med 26,13 :--/m³.

14.3  Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
godkänts, skall fastighetsägare för täckning av undersökningskostnaderna
erlägga ett belopp av 797  kr per mätare.

§ 15 Har tekniska avdelningen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd
eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentill-
förseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd av tekniska avdelningen
debiteras följande avgifter:

Avgift kr
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 500
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 500
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 797
Länsning av vattenmätarbrunn 905
Vid byte av sönderfrusen vattenmätare debiteras fastighetsägaren avgift
för reparation alternativt inköp av ny mätare samt en avgift för nedtagning
och uppsättning av mätare enligt ovan.

§ 16 Avgifter enligt § 14 är uppräknade med 10 % från 2023 men grundvärde taxa 2014. 
2023 utreds taxa vidare och kan komma ändras varvid ingen index läggs
för automatisk årlig ändring.

§ 17 Brukningsavgifter efter denna taxa debiteras 4 gånger per år.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall



erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 11.2.

Sker enligt tekniska avdelningens beslut mätaravläsning inte för varje
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad för-
brukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning
skall ske i genomsnitt en gång per år. Mätaravläsning kan utföras av 
tekniska avdelningen eller genom självavläsning utförd av fastighetsägare.
Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran
med anledning av fastighetsöverlåtelse. Det åligger fastighetsägare att själv
meddela när överlåtelse sker. Fastighetsägare svarar för betalning intill ny
ägare registrerats.

TAXANS INFÖRANDE

§ 15 Denna taxa träder i kraft 2023-01-01och ersätter de av kommunfullmäktige
tidigare antaga taxorna.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och tekniska avdelningen
beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och
miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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